
O plenário do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) julgará na próxima
quarta-feira, dia seis de março,

o caso da união entre as empre-
sas aéreas Trip e Azul, segundo
a pauta disponível no site do ór-
gão antitruste. O caso será rela-
tado pelo conselheiro do Cade
Ricardo Ruiz.

Em novembro passado, a su-
perintendência-geral do Cade

havia sugerido a aprovação con-
dicionada, recomendando o fim
do acordo de compartilhamen-
to de voos entre Trip e TAM em
até dois anos para que a união
da primeira com a Azul seja
aprovada pelo órgão antitruste.

A união entre as duas compa-

nhias aéreas foi anunciada em
maio do ano passado. O negó-
cio cria uma terceira grande
empresa de transporte aéreo
no Brasil para ganhar força
frente às líderes TAM e Gol. ■

Leonardo Goy e Roberta Vilas
Boas (Reuters)

Decisão sobre união entre Azul e Trip sai na quarta

A Nestlé Waters anunciou on-
tem, em cerimônia no Palácio
Guanabara, no Rio, a aquisição
da fonte de água mineral Vale
do Sol, em Silva Jardim, municí-
pio Região dos Lagos. O investi-
mento de R$ 117 milhões inclui
a construção de uma fábrica,
que começa a operar em agosto.
Esta é a quarta planta da compa-
nhia no estado, onde conta com
a unidade da Água Mineral Pe-
trópolis e mais duas fábricas,
uma de leite e outra de sorvete.

A nova unidade vai abastecer
os estados do Rio, Espírito San-
to e Minas Gerais, e deve gerar
100 empregos diretos e cerca de
800 indiretos.

Alexandre Carreteiro, diretor
geral da Nestlé Waters no Brasil,
ressaltou a importância da nova
planta para que a empresa acom-
panhe o crescimento do merca-
do de águas no país. “Este é um
momento muito importante pa-
ra a Nestlé, pois o mercado de
águas cresce 14% em valor a ca-
da ano, e o Rio de Janeiro cresce
acima da média nacional com
19%”, disse.

Segundo ele, a Nestlé detém
30% de participação no merca-
do fluminense. “Somos o único
player com fábricas no Rio. O in-
vestimento é importante para
manter a liderança no estado”,
completou.

“Precisávamos expandir o in-
vestimento feito na Petrópolis
há muitos anos para continuar
concorrendo”, concordou Juan
Carlos Marroquín, presidente
da Nestlé Brasil, referindo-se a
tradicional marca de água mine-
ral adquirida pela Nestlé em
1992. Recentemente a compa-

nhia reforçou seus investimen-
tos em marketing para a marca.

Para John J. Harris, CEO glo-
bal da Nestlé Waters, o Brasil é
estratégico para a expansão do
segmento. “A aquisição foi ex-
cepcional do ponto de vista da
qualidade da água. A rapidez
em todo o processo é importan-
te para que a gente obtenha o re-
sultado esperado”, completou.

De acordo com Marroquín,
não há preocupação com um
menor crescimento do Brasil.
“Nós estamos em um setor bom
de economia, pois tem menos
glamour que outras indústrias.
Vendemos comida e bebida e te-
mos marcas fortes. O desafio é
trazer inovação e ter produtos
adequados”, disse.

O governador do Rio, Sérgio

Cabral, também presente no
anúncio, disse estar satisfeito
com a vinda de mais uma fábri-
ca para o estado. “A planta mos-
tra a confiança no estado e no
mercado do Rio. Ela não estava
prevista nos US$ 120 bilhões da

carteira de investimentos para
os próximos três ou quatro
anos”, comemorou. “Faremos
um levantamento de todo o por-
tfólio da Nestlé, pois queremos
uma fábrica de cada setor no
Rio”, brincou. ■

Histórico de
investimento
no setor de
água mineral

Acordo entre as empresas
aguarda decisão do órgão
regulador desde o ano passado
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Nestlé anuncia nova unidade
de água mineral no Rio

O negócio, anunciado
em maio passado,
cria uma terceira
grande empresa

de transporte aéreo
no Brasil

“A planta mostra a confiança

no estado e no mercado do Rio.

Ela não estava prevista nos

US$ 120 bilhões da carteira de

investimentos para os próximos

três ou quatro anos. Faremos um

levantamento de todo o portfólio

da Nestlé, pois queremos uma

fábrica de cada setor no Rio”

A companhia vai investir R$ 117 milhões na aquisição da fonte Vale do Sol, no município de Silva Jardim

A Nestlé Waters detém a

liderança global do mercado de

águas engarrafadas. Possui cinco

fábricas no Brasil, nos Estados do

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas

Gerais. Nestlé Pureza Vital é a

marca líder mundial em volume,

aliando a expertise da qualidade

da Nestlé a uma água pura e

leve para toda a família. A água

mineral Petrópolis, da Nestlé,

tem mais de 50 anos de

existência e é uma marca forte e

reconhecida pelos consumidores

do Rio de Janeiro. O produto,

que está disponível em garrafas

de 510 ml e 1,5L, é distribuído

principalmente no estado

fluminense e traz em sua

embalagem uma homenagem à

cidade serrana de Petrópolis,

destacando suas belezas naturais,

como montanhas e cachoeiras.

Já São Lourenço é uma água

mineral com características únicas,

pois é naturalmente gasosa.

É comercializada também na

versão sem gás. A Nestlé Waters

ainda comercializa no Brasil as

águas importadas S.Pellegrino

e Acqua Panna (ambas italianas),

e a francesa Perrier.

A água mineral do Vale do Sol

será envasada em embalagens

de pequenos formatos, a partir

de 300 ml, com e sem gás, além

dos novos formatos de 6.3 litros

e os retornáveis de 10 litros

e 20 litros. G.M

Governadordoestado
do RiodeJaneiro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 fev. 2013, Empresas, p. 14.




